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MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                              PROIECT  
                                                                   


           HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind prelungirea contractului de finanţare nr.3336/24.07.2012, pentru 
proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a 


Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitana Craiova”, până la data de 30.10.2016 


 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
  Având în vedere raportul nr.118425/2016 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de 
finanţare nr.3336/24.07.2012, pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe 
relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în 
Zona Metropolitana Craiova”, până la data de 30.10.2016;      
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate 
prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, cu modificările si completările ulterioare, şi Instructiunilor nr. 
144/10.12.2015 şi nr. 146/17.06.2016 emise de Autoritatea de Management POR 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 
 În temeiul art.36 alin. 2 lit b şi d coroborat cu alin. 4 lit. d şi alin.6 lit.a, pct.11, 
art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală;  
 


HOTĂRĂŞTE: 
 


Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de finanţare nr.3336/24.07.2012, cod SMIS 
38384, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul “Reabilitarea 
infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în 
vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitana Craiova”, până la data de 
30.10.2016, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor 
proiectului si asigurării functionalitătii acestuia. 


Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 


 
 


            INIŢIATOR,  AVIZAT, 
               PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
   Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DirecŃia Elaborare şi Implementare Proiecte      
Nr.               /                                                                                           Se aprobă 


   Primar 
            Lia OlguŃa Vasilescu 


  
 
 


  Vizat, 
   Director executiv 


    Nicolae Pascu 
 


RAPORT 
privind aprobarea prelungirii până la data de 30.10.2016 a duratei 


contractului de finanŃare nr.3336/24.07.2012, cod SMIS 38384, semnat în 
cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul  


“Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia Nord – Sud – Est a Polului de 
creştere Craiova, in vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana 


Craiova”   


 


 


 Proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia Nord – Sud – Est a Polului de 
creştere Craiova, in vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” a fost 
depus spre finanŃare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de intervenŃie 1.1. 


Conform  contractului de finanŃare nr.3336/24.07.2012 şi Actului adiŃional nr.2 la 
acesta, proiectul are o valoare totala de 54.958.147,69 lei, din care 41.968.901,21 lei 
reprezintă finanŃare nerambursabila acordata, suma de 2.496.749,83 lei reprezintă 
contribuŃia proprie in proiect a beneficiarului, iar diferenŃa de 10.492.496,65 lei reprezintă 
TVA. MenŃionăm că in conformitate cu prevederile contractului de finanŃare, TVA-ul aferent 
cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiar este suportat de la bugetul de stat.  


Proiectul cuprinde reabilitarea a 3 străzi, respectiv: Bariera Vâlcii, strada Râului 
(tronson cuprins între str. Brestei şi bd. N. Romanescu) si str. Caracal. 


 
 Pentru realizarea proiectului a fost semnat contractul de lucrări nr.160722/30.10.2013 
încheiat intre Municipiul Craiova în calitate de achizitor şi Asocierea SC TEL DRUM SA – SC T 
DANCOR ROMCONSTRUCT SRL – SC IMOB LUX CONSTRUCT SRL (denumire schimbată in SC 
IMOB INFRASTRUCTURA SRL) – SC GARDEN CENTER GRUP SRL, prin SC TEL DRUM SA lider de 
asociere, contract cu o valoare totală de 49.463.848,00 lei inclusiv TVA. 
 
 Conform prevederilor Actului adiŃional nr.1/07.08.2014 la contractul de lucrări nr. 
160722/30.10.2013, termenul de execuŃie a lucrărilor a fost până la data de 30.11.2015, 
detaliat astfel: 


- Str. Bariera Vâlcii – 13 luni 
- Str. Râului – 22 luni   
- Str. Caracal – 6 luni 


 
 Pe parcursul executiei lucrarilor a aparut necesitatea executarii unor lucrari 
suplimentare, respectiv:  
-lucrări de reabilitare a conductelor de alimentare cu apa  pe str. Râului, tronsonul 1,2 şi 3; 
-lucrări de canalizare menajera pe str. Râului, tronsonul 3 partea dreapta,  
avand in vedere faptul ca parte din reŃelele de alimentare cu apă au o vechime foarte 
mare, de peste 30 ani, fiind conducte din oŃel a căror durată de viaŃă a fost depăşită. 
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 De asemenea, necesitatea reabilitării conductelor a fost semnalată  şi de către 
Compania de Apă Oltenia SA ca urmare a avariilor apărute cu ocazia realizării cuplărilor 
conductelor reabilitate din străzile limitrofe la conductele de pe str. Râului, lucrări 
realizate în cadrul contractului CL1 Craiova „Extinderea şi reabilitarea reŃelelor de 
alimentare cu apă si apă uzata” (masterplan POS Mediu). 
 Astfel, in data de 17.11.2014 a fost semnat contractul de lucrări nr.166875/17.11.2014 
încheiat intre Municipiul Craiova în calitate de achizitor şi SC TEL DRUM SA, contract cu o 
valoare totală de 1.625.370,51 lei inclusiv TVA, pentru Reabilitarea şi modernizarea reŃelei 
de alimentare cu apă şi canalizare pe Str. Râului. MenŃionăm că lucrările de alimentare cu 
apă şi canalizare au fost finalizate şi recepŃionate. 
 


 In data de 17 Noiembrie 2015 a fost aprobata, in sedinta Comitetului de Monitorizare 
a Programului Operational Regional, lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada 
de eligibilitate a POR 2007-2013 si ulterior, emisa decizia CMPOR din data de 19.11.2015 de 
aprobare a masurilor intreprinse de AMPOR – OI - Beneficiari, precum si a listei de proiecte a 
caror durata se prelungeste dupa expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 
2007 – 2013. Din aceasta lista face parte si proiectul de fata. 


In data de 10.12.2015, Autoritatea de Management pentru POR a emis Instructiunea 
nr. 144/10.12.2015, care prevede ca toate contractele, cuprinse în „Lista proiectelor cu risc 
de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul 
unor acte adiŃionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de 
finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor 
şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor 
(cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).  


 
 A fost incheiat astfel Actul adiŃional nr. 4/29.12.2015 la contractul de finanŃare 
nr.3336/24.07.2012, conform căruia, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor şi 
indicatorilor proiectului şi in vederea asigurării funcŃionalităŃii acestuia, beneficiarul UAT 
Municipiul Craiova are obligaŃia realizării tuturor activităŃilor proiectului in termen de 6 luni 
de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 
30.06.2016. 


In conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 144/10.12.2015, a fost emisa HCL nr. 
486/17.12.2015 prin care a fost aprobata finalizarea pana la data de 30.06.2016 a 
proiectului cu titlul: “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia Nord – Sud – Est a Polului 
de creştere Craiova, in vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova”, depus 
spre finanŃare in cadrul Axei  prioritare 1, Domeniul major de intervenŃie 1.1., cu atingerea 
obiectivelor si realizarea indicatorilor asumati, valoarea estimată a cheltuielilor necesare 
finalizării proiectului in sumă de 7.690 mii lei, cat si includerea in lista de proiecte cu 
finantare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2016 a proiectului de fata. 


 
 La data prezentă lucrările aferente celor trei străzi au fost finalizate: 


- Str. Caracal - a fost recepŃionată conform PV de recepŃie la terminarea lucrărilor 
nr.161996/24.11.2014 ; 


- Str. Râului - a fost anunŃată finalizarea lucrărilor de către constructor in data de 
05.04.2016, conform adresei TEL DRUM SA nr.972/05.04.2016, inregistrată la 
Primăria Municipiului Craiova cu nr.63811/05.04.2016, acestea fiind in prezent  in 
procedura legala de recepŃie;  


- Str. Bariera Vâlcii - a fost anunŃată finalizarea lucrărilor de către constructor in 
data de 27.05.2016, conform adresei TEL DRUM SA nr.1464/27.05.2016, inregistrată 
la Primăria Municipiului Craiova cu nr.95009/27.05.2016, acestea fiind in prezent  
in procedura legala de recepŃie;  
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 Conform prevederilor art. 22 din HG nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de 
recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare, „in cazul în care admiterea recepŃiei se face cu obiecŃii, în 
procesul-verbal de recepŃie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie 
remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi, 
de regulă, 90 de zile calendaristice de la data recepŃiei dacă, datorită condiŃiilor climatice, 
nu trebuie fixat alt termen.” 
 MenŃionăm de asemenea că dupa finalizarea lucrarilor sunt prevazute a avea loc o 
serie de activitati, ce se vor desfasura in perioada imediat următoare, dar care presupun 
derularea şi finalizarea procedurilor de achiziŃie publică, respectiv  publicitatea finala a 
proiectului (comunicat de presă, panouri pentru amplasarea permanenta vizibilitate proiect) 
 Astfel că până la data de 30.06.2016, data finalizarii perioadei de implementare a 
proiectului conform ultimului act aditional la contractul de finantare, activitatile 
proiectului nu au putut fi finalizate iar obiectivele şi rezultatele proiectului nu au putut fi  
atinse. 
  
 Având in vedere cele menŃionate anterior, precum şi faptul că nefinalizarea proiectului 
şi implicit faptul că acesta va fi nefuncŃional până cel târziu la data limită stabilită de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice, va atrage obligaŃia beneficiarului 
de a returna finanŃarea nerambursabilă primită in cadrul proiectului, in sumă totală de 
41.668.513,80 lei (contravaloarea incasată a cererilor de rambursare de la 1 la 13), 
proiectul a fost inclus in Lista proiectelor cu risc de nefinalizare până la data de 30.06.2016, 
aprobată in şedinŃa Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional din mai 
2016.  


În data de 17.06.2016 a fost emisă Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 pentru 
încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se 
finalizează în perioada acordată urmare aplicării InstrucŃiunii AMPOR 144/2015, în scopul 
îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării 
funcționalității acestora 


Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016 prevede faptul că toate contractele care nu se 
finalizează în perioada acordată urmare aplicării InstrucŃiunii AMPOR 144/2015 vor putea 
face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou 
termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în 
vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în 
cadrul proiectelor), astfel: 
 


- pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate 
acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 
678/2015 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la termenele pe care 
AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea DeclaraŃilei finale de cheltuieli şi a 
Raportului final de implementare; 


- pentru proiectele cu o valoare totală de cel puŃin 5 mil. Euro, incluse în Lista 
proiectelor care pot fi declarate nefuncŃionale, prelungirea se poate acorda până cel 
mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR 
trebuie să le respecte în privinŃa proiectelor nefuncŃionale; 


 
- actele adiționale vor fi însoțite, printre alte documente, de Hotărârea Consiliului local 


prin care se aprobă prelungirea contractelor de finanŃare în limita termenelor 
menŃionate anterior; în situaŃia în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea 
se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncŃionale, hotărârea va cuprinde şi 
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menŃiunea referitoare la nefuncŃionalitatea proiectului şi  precizarea  că valoarea  
necesară finalizării acestora  va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu; 


 
-  Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care 
acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din 
Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia; 
 


InstrucŃiunea menŃionată a fost transmisă Municipiului Craiova prin adresa 
înregistrată sub nr.108138/21.06.2016. Prin aceasta s-a comunicat că în vederea încheierii 
unui act adiŃional pentru acordarea unui nou termen de finalizare autoritatea locală are  
obligativitatea de a transmite, până la data de 22.06.2016, documentele solicitate conform 
instrucŃiunii pentru proiectele menŃionate în adresa ADR SUD VEST OLTENIA din data de 
17.06.2016 privind Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncŃionale şi a căror durată se 


prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit InstrucŃiunii AMPOR nr. 144/2015. 
Precizăm că la punctul 2 din Instrucțiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016 se statuează că 


după primirea acesteia, OI-urile împreună cu beneficiarii, vor pregăti actele adiŃionale, 
astfel încât acestea să fie transmise AMPOR,  semnate de beneficiari şi de OI-uri  până cel 
mai târziu la data de 24.06.2016. 


În atare situaŃie, luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la 
AMPOR-OI-Beneficiari,  pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de 
cel putin 5 milioane Euro (după caz) precum şi a Listei de proiecte care pot fi declarate 
nefuncŃionale şi a căror durată se prelungeşte după expirarea perioadei acordate potrivit 
InstrucŃiunii AMPOR nr. 144/2015, având în vedere Instructiunea nr.146/17.06.2016 
Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Craiova a semnat actul adiŃional nr.5 la 
contractul de finanŃare nr.3336/24.07.2012, care a fost înregistrat la Agentia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cu adresa nr.109.134/22.06.2016 împreună cu 
toate documentele solicitate prin actul normativ menŃionat. 
 La articolul III din actul adiŃional au fost stipulate următoarele condiŃii şi termene 
în care acesta îşi produce efectele juridice urmărite: 
 „ (1) Termenul menţionat la art I din prezentul act adiţional se acordă sub 
condiŃia transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local prin 
care se aprobă prelungirea contractului de finanŃare până cel mai târziu 01.11.2016 şi  
cheltuielile estimate legate de acesta. 
 (2)Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul 
adiŃional.  
 (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul mentionat la alin. (1) al 
prezentului articol determină desfiinŃarea retroactivă a actului adiŃional.” 


 
Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.2 lit.b) şi 


alin.(4), din Legea 215/2001 republicata, modificata si completata privind administraŃia 
publica locala, art. 44, alin.(1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanŃele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul de cheltuieli eligibile pentru domeniul major 
de intervenŃie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cu modificările si completările 
ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile Instructiunilor nr. 144/10.12.2015 şi nr. 
146/17.06.2016 emise de AM POR Ministerul Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice şi 
contractului de finanŃare nr. 3336/24.07.2012 prin prezentul raport supunem aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  
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1. prelungirea până la data de 30.10.2016 a duratei contractului de finanŃare 


nr.3336/24.07.2012, cod SMIS 38384, semnat în cadrul POR 2007-2013 pentru proiectul 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia Nord – Sud – Est a Polului de creştere 
Craiova, in vederea fluidizării traficului in Zona Metropolitana Craiova” în scopul 
îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului si în vederea asigurării 
functionalitătii acestuia. 


    
           
 
 


Pt. Director executiv             
   Oana Rădulescu                     
 
 
 
 


Manager proiect                Manager tehnic          Manager tehnic             Manager financiar 
 MihăiŃă Fetoiu   Marian Ghencioiu          Nicolae Dobre               Marius Chetoiu 
 
 
 
 


Avizat pentru legalitate, 
Consilier juridic 
Bosoteanu Dana 
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